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De NDSM-werf is bijzonder. Het is al 100 jaar een unieke plek voor groei en ontwikkeling, van scheepsbouw-pioniers tot kunstenaars, festivals en mediabedrijven.
De NDSM-werf is nog steeds dé plek waar het gebeurt: ondernemen. Het is divers.
Het stimuleert en inspireert: er is energie.
Wij geloven in een toekomst met schone lokaal opgewekte energie.
Wij kennen ook het lef, de innovatiekracht, het sterke community-gevoel en de
ondernemersmentaliteit van de NDSM-werf. Nú is het moment om het heft in
eigen handen te nemen, onze krachten te bundelen en te investeren in de
toekomst!

AL MEER DAN 60 LEDEN: GROTE BEDRIJVEN ALS HEMA, FEBO, BAM,
RED BULL EN VIACOM/MTV ZIJN AL LID, MAAR OOK HORECA ALS
PLLEK, NOORDERLICHT EN IJ-KANTINE, FESTIVALS EN CREATIEVEN
IN DE SCHEEPSBOUWLOODS DOEN MEE.
BEN JIJ DE VOLGENDE?

NDSM Energie is…

Dé energiecoöperatie voor en door ondernemers op en rond de NDSM-Werf in Amsterdam-Noord.

Een uniek duurzaam ondernemerscollectief

Hét windproject van Amsterdam

In 2013 opgericht om dit bedrijventerrein en de omliggende
woonwijken te verduurzamen.

In 2017 ontwikkelen we ons eigen windpark ten westen
van de NDSM-Werf met genoeg schone stroom voor alle
400 bedrijven op de werf en enkele duizenden
huishoudens.

Van iedereen
Door de coöperatieve
vorm van organisatie
wordt gezamenlijkheid
gecreëerd en is ieder lid
mede-eigenaar.

Duurzaam pionieren

Opgewekt aan het IJ

Samen maken we van de NDSM-Werf
het bedrijventerrein van de toekomst
en zijn we een voorbeeld voor de rest
van Nederland.

Zelf lokaal en duurzaam de energie
opwekken die we verbruiken.

Meer dan wind

Samen

Voor iedereen

We richten ons ook op
andere vormen van
duurzame innovatie, zo
komen er dit jaar meer
dan 600 zonnepanelen bij
op de werf.

De gezamenlijkheid geldt ook voor
het financieren van de organisatie en
duurzame initiatieven. Via een coöperatief model kun je met de inleg van een
groep bedrijven of een paar duizend
burgers - met relatief kleine bedragen een windturbine financieren.

Iedereen kan mee-investeren: ook jij!
Hoeveel je wilt bijdragen bepaal je zelf, we
verwachten een mooi rendement op de
investering. Iedereen kan stroom afnemen:
we willen energie leveren aan bedrijven op de
werf, aan festivals en aan omwonenden, maar
je kan als lid ook gewoon meedoen zonder
stroom af te nemen.

Lidmaatschapsformulier
Formulier ingevuld scannen en mailen naar info@ndsmenergie.nl
Bedrijfsnaam:

Adres:

Contactpersoon:

Postcode en plaats:

KvK nummer:

E-mail:

Aantal werknemers:

Telefoon:

•
•
•
•

Ondergetekende is gemachtigd om bovengenoemde onderneming aan te melden als lid van NDSM Energie U.A.
Ondergetekende onderschrijft de doelstellingen van NDSM Energie U.A.
Ondergetekende accepteert de voorwaarden van het lidmaatschap zoals vermeld in de statuten van NDSM Energie U.A.
Ondergetekende gaat tot wederopzegging akkoord* met facturering van bedragen behorende bij het volgende type lidmaatschap:

Zelfstandig ondernemer. Eenmalig € 50, daarna jaarlijks € 20

Tot 100 werknemers. Eenmalig € 1.000, daarna jaarlijks € 300

Tot 10 werknemers. Eenmalig € 250, daarna jaarlijks € 75

Tot 1000 werknemers. Eenmalig € 2.000, daarna jaarlijks € 600

Tot 50 werknemers. Eenmalig € 500, daarna jaarlijks € 150

Oprichtend lid. Eenmalig € 10.000, daarna jaarlijks € 600

De eenmalige kapitaalstorting wordt omgezet in aandelen met een nominale waarde van € 1 per aandeel.
•

Het lidmaatschap gaat in wanneer ondergetekende van het bestuur een lidmaatschapscertificaat** ontvangen heeft.

Naam:

Handtekening:

Functie:
Datum:
Plaats:

(*) Opzegging kan geschieden zowel door het lid als door de coöperatie.
Zij moet schriftelijk geschieden en is alleen mogelijk tegen het einde van een
boekjaar, met inachtneming van een termijn van ten minste twee maanden,
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde.
(**) Inschrijving in het ledenregister van NDSM Energie.

LID WORDEN VAN NDSM ENERGIE BETEKENT
ONDERDEEL ZIJN VAN EN DEELNEMEN AAN
EEN UNIEKE BEWEGING IN NEDERLAND:
EEN DUURZAAM ONDERNEMERSCOLLECTIEF
MET EEN POSITIEF VERHAAL
FACEBOOK.COM/NDSMENERGIE - TWITTER: @NDSMENERGIE - WWW.NDSMENERGIE.NL

